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وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )53( ل�صنة 2021

 ب�صاأن تخويل بع�ض موظفي هيئة تنظيم االت�صاالت

ْبط الق�صائي �صفة ماأموري ال�صَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )77( منه، 

الت�شالت  تنظيم  بع�س موظفي هيئة  تخويل  ب�شاأن  ل�شنة 2020  رقم )87(  القرار  وعلى 

ْبط الق�شائي، �شفة ماأموري ال�شَّ

وبناًء على كتاب هيئة تنظيم الت�شالت رقم CMO/0521/013 املوؤرخ يف 24 مايو 2020، 

وبعد التن�شيق مع هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  اأ�شماوؤهم، �شفة  التالية  الت�شالت  تنظيم  ل موظفو هيئة  ُيخوَّ

باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  اجلرائم  و�شْبط  والتفتي�س  املراقبة  باأعمال  للقيام 

لأحكام قانون الت�شالت، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002 والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، وهم:

2- المهند�س اأحمد �شلمان عبداهلل حمادة. 1- المهند�س ح�شن محمد علي.  

4- ماجد محمد ماجد بحر. 3- المهند�س عمر عبداهلل علي اإبراهيم. 

6- المهند�س محمد طارق عبدالرحيم بو�شيف. 5- المهند�س علي ح�شن اإبراهيم مال اهلل. 

8- المهند�س �شالح محمود ح�شن �شم�شي. 7- خليفة اإبراهيم خليفة اأحمد.  

ـ�س. 10- محمد عبداهلل اإبراهيم الريِّ 9- محمد حاجي عبدالرحمن العبدالرحمن. 

12- �شارة علي مبارك الغنيم. 11- ها�شم بدر محمد ال�شادة.   

14- حمد نجيب حرز ال�شوملي. 13- مريم �شعد خادم بورويح.    

15- فهد اإبراهيم را�شد الق�شاب.  
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املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير العدل 

وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 19 �شـوال 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 31 مــايــو 2021م



العدد: 3533 – الخميس 10 يونيو 2021

7

وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 قرار رقم )54( ل�صنة 2021

 ب�صاأن التزامات وقواعد اختيار َمن ُيَعيَّ الإدارة االأموال املُتحفظ عليها 

و�صوابط اإدارتها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

ومتويل  الأموال  غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الإرهاب، وتعديالته،

ل بالقانون رقم  وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املعدَّ

)27( ل�شنة 2017،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادتني )98( و )99( منه،

وعلى القرار رقم )66( ل�شنة 2017 ب�شاأن التزامات وقواعد اختيار من ُيعني لإدارة الأموال 

املُتحفظ عليها،

وبعد التن�شيق مع اجِلهات املُخت�شة،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

ُقِرَر االآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكِلمات والِعبارات التالية املعايَن املُبّينَة قريَن ُكلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �ِشياق الن�س ِخالف ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية ِب�ُشئون العدل.

االأمـــوال: جميـــع الأ�شول والممتلكات والموارد القت�شادية والأ�شيـــاء ذات القيمة اأيًا كان نوعها 

اأو و�شفهـــا اأو طبيعة اأو كيفية الح�شول عليها مو�شوع المنع من الت�شرف، و�شواء كانت مادية اأو 

معنوية، منقولة اأو ثابتة، ملمو�شة اأو غير ملمو�شة، وت�شمل على �شبيل المثال ل الح�شر: الُعمالت 

الوطنيـــة اأو الأجنبية والعمالت الرقمية والأوراق الماليـــة والتجارية، النقد والودائع والح�شابات 
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البنكيـــة في الداخل والخارج، الأعمال الفنيـــة والمعادن الثمينة، العقارات والمنقولت والحقوق 

والمتعلقة بها، العالمات التجارية وحقوق الِملِكية الِفْكِرية.

االأموال الُمتحفظ عليها: الأموال المتحفظ عليها المحددة تف�شياًل بموجب الأحكام اأو الأوامر 

الق�شائيـــة الوقتية تطبيقًا للقانـــون، وكذلك التفاقيات والمعاهدات الدوليـــة في مجال التعاون 

الق�شائي ب�شاأن ما تقت�شيه من اإجراءات الحجز والتحفظ على الأموال وفقًا لأحكام القانون.

الُمدير: �شخ�س طبيعي اأو اعتباري ُمعين من ال�شلطة الُمخت�شة، يتولى اإدارة الأموال المتحفظ 

عليها وا�شتثمارها في الحدود المقررة بالحكم اأو الأمر الوقتي.

ال�ُصلطـــة الُمخت�صـــة: المحكمة اأو �شلطة التحقيق التي اأ�شدرت الحكم اأو الأمر الق�شائي الوقتي 

بتعيين المدير.

مادة )2(

ت�شري اأحكام هذا القرار على الأموال املُتحفظ عليها بُحكم اأو اأمر وقتي �شاِدر من ال�ُشلطة 

املُخت�شة والتي تتطلب اإدارٌة بُحكم طبيعتها.

مادة )3(

يجب اأن تتوافر يف املدير املُعني لإدارة الأموال املتحفظ عليها، ال�شروط التالية:

اإذا كان المدير �شخ�شًا طبيعيًا: اأ- 

1- اأن يتمتع بالأهلية القانونية لأداء العمل الذي ُعين فيه.

2- اأن يكون محمود ال�شيرة ح�شن ال�شمعة.

3- اأن يكون لديه خبرة في اإدارة الأموال المتحفظ عليها.

4- األ يكون قد �شبق الحكم عليه جنائيًا اأو تاأديبيًا لأ�شباب ُمخلة بال�شرف اأو الأمانة، ما لم 

يكن قد ُرّد اإليه اعتباره.

اإذا كان الُمدير �شخ�شًا اعتباريًا: ب- 

�شًا له بالعمل داخل مملكة البحرين ِوْفقًا للقوانين واللوائح ال�شارية. 1-  اأْن يكون ُمرخَّ

2- اأْن يكون ال�شجل التجاري ن�ِشطًا وُممار�شًا لن�شاط ُيوؤهله اإدارة الأموال الُمتحفظ عليها.

رة لتعيين  3- اأن ُي�شمي اأي من العاملين الموؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم ال�شروط المقرِّ

ال�شخ�س الطبيعي. 

مادة )4(

اإىل  ُيبادر  واأن  باإدارتها،  قرار  �شدور  فور  عليها  املُتحفظ  الأموال  يت�شلم  اأْن  املُدير  على 

مطابقتها. 
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م للمدير ما يطُلبه من بيانات ومعلومات  ة اأْن تقدِّ وعلى كافة اجلهات العامة واخلا�شة املعنيَّ

عن تلك الأموال.

مادة )5(

يلتزم املُدير باملحافظة على الأموال املُتحفظ عليها وُح�ْشن اإدارتها وردها مع َغلَّتها املقبو�شة 

ِطْبقًا لالأحكام املقررة يف القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

اأْن يبذل يف ذلك عناية ال�شخ�س املعتاد،  الوكالة يف اأعمال الإدارة واليداع واحلرا�شة، وعليه 

وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

وتعاقداته  ون�شاطه  املال  على  للمحافظة  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  املُدير  يلتزم  كما 

وا�شتيفاء احلقوق واأداء اللتزامات ال�شرورية والعاجلة ل�شمان املحافظة على الأموال، وله يف 

غريها من اللتزامات، وبعد اإخطار ال�شلطة املخت�شة وموافقتها، اأداء الديون واإبرام الت�شويات 

والت�شرف يف الأموال اإذا اقت�شت اإدارتها ذلك.

وعليه بيع الأموال �شريعة الف�شاد والتلف اأو العطب اأو التي كانت قيمتها ل تتحمل م�شاريف 

املحافظة عليها اأو التي تتناق�س قيمتها اأو تنعدم منفعتها اأو اجلدوى منها مبرور الزمن. ويجوز 

له الت�شرف دون اخطار اأو موافقة ال�شلطة املخت�شة اإذا كان ذلك الت�شرف يدخل يف ال�شياق 

املعتاد لالأعمال.  

وللُمدير التقا�شي با�شم املمنوع من الت�شرف والإدارة فيما يتعلق بالأعمال املنوطة به.

مادة )6(

م اإىل ال�ُشلطة املُخت�شة  يلتزم املُدير مب�ْشك �شجالت ح�شابية ب�شكل ُمنتظم، وعليه اأن يقدِّ

من تاريخ توليه الإدارة تقارير عن الأموال التي يديرها وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات 

التي  الأوقات  بامل�شتندات يف  م�شفوعًا  اأعمال،  من  به  قام  وما  عليها من م�شروفات  نِفق 
ُ
اأ وما 

حتددها ال�شلطة املخت�شة ومبا ل يزيد على ثالثة اأ�شهر بني كل تقرير.

مادة )7(

الأموال  ي�شتغل  اأو  ي�شتعمل  اأْن  ظرف  اأي  وحتت  الأحوال  من  حال  باأي  املدير  على  ُيحَظر 

املعهود اإليه باإدارتها اأو ُيربم لنف�شه اأو بالوا�شطة مل�شلحته اأو مل�شلحة زوجه اأو اأولده اأو اأقاربه 

ف يتعلق بتلك الأموال، ما مل تاأذن له ال�شلطة  رُّ اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة اأيَّ عْقد اأو َت�شَ

املُخت�شة بذلك.
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مادة )8(

على املُدير عند القت�شاء اأو يف حال تلقيه طلب من ال�شخ�س املمنوع من الت�شرف والإدارة 

– وبعد موافقة ال�ُشلطة املُخت�شة - الت�شريح با�شتخدام الأموال املُتحفظ عليها لتلبية امل�شاريف 
الأ�شا�شية اأو ال�شتثنائية لل�شخ�س املمنوع من الت�شرف والإدارة ومن يعولهم فعاًل.

مادة )9(

يتقا�شى املُدير مقابل قيامه مبهامه اأجرًا تتوىل ال�ُشلطة املُخت�شة حتديد مقداره ومواعيد 

ا�شتحقاقه، ويراعى يف ذلك حجم الأموال املُتحفظ عليها وما يبذله من جهد يف اإدارتها، ويعترب 

اأجره من م�شاريف الإدارة.

ال�شلطة  وموافقة  اإخطار  بعد  اإليه  ُعهد  فيما  وي�شاعده  يعاونه  مبن  ي�شتعني  اأن  وللمدير 

املخت�شة، ويكون املدير م�شئوًل عنه وما ي�شدر منه من اأعمال.

ويجوز لل�ُشلطة املُخت�شة تخفي�س قيمة الأجر اأو احلرمان منه اإذا اأخلَّ املُدير بالتزاماته، 

ِلـما  – ِوْفقًا  اأو اإجراءات تنفيذها  اأو تغيري نطاقها  اأو تقييدها  اأْن تنهي الدارة،  كما يجوز لها 

ترتئيه –اأو بناًء على طلب ذوي ال�شاأن بح�شب الأحوال.

مادة )10(

ل يجوز للمدير اأْن يتخلى عن اأداء مهامه يف وقت غري ُمنا�شب، ويتعني عليه اإخطار ال�ُشلطة 

املُخت�شة قبل املوعد الذي يحدده بوقت كاٍف، وال�شتمرار يف اأداء عمله طيلة املدة التي حتددها 

ال�شلطة املخت�شة اإىل حني تعيني مدير اآخر. 

وعليه عند انهاء مهامه من قبل ال�شلطة املخت�شة اأْن يقدم تقريرًا اإليها مبا اآلت اإليه الأموال 

وحالتها وجميع احلقوق واللتزامات م�شفوعًا بامل�شتندات.

مادة )11(

مة  لل�ُشلطة املُخت�شة– عند القت�شاء – اأْن تكلف خبريًا بفح�س التقارير واحِل�شابات املقدَّ

من املُدير، وُتعترَب اأتعاب اخلبري من م�شاريف الإدارة.

مادة )12(

ت�شري اأحكام هذا القرار يف �شاأن ما تطلبه الدول الأخرى اأو ما يرد منها من طلب تقدمي 

وفقًا  الأموال،  على  والتحفظ  احلجز  اإجراءات  لتخاذ  ق�شائية  اإنابات  اأو  قانونية  م�شاعدات 

لأحكام القانون.
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كما يتم موافاة واإخطار الدولة الطالبة دوريًا مبا ينتج عن اأعمال الإدارة، وما تقت�شيه من 

م�شاريف والتزامات، والنظر يف مدى ا�شتمرارية اأعمال الإدارة على الأموال املُتحفظ عليها من 

عدمه.

مادة )13(

ُيلغى القرار رقم )66( ل�شنة 2017 ب�شاأن التزامات وقواعد اختيار من ُيعني لإدارة الموال 

املُتحفظ عليها. 

مادة )14(

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية واملعنيني – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام 

هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف

 خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شــــــــــــوال 1442 هـ

المـــــوافــــــق: 6 يــــونيــــــــــــــــو 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )39( ل�صنة 2021

 ب�صاأن الرتخي�ض باإن�صاء مركز املنامة مونت�صوري للتدريب

)موؤ�ص�صة تدريبية خا�صة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )186( املنعقدة بتاريخ 2021/5/27،

قرر االآتي:

مادة )1(

�س لل�شادة/ �شركة مركز املنامة مونت�شوري للتدريب ذ.م.م يف اإن�شاء مركز للتدريب  يرخَّ

 MANAMA MONTESSORI للتدريب  مونت�شوري  املنامة  )مركز  با�شم  والتجاري  الإداري 

رقم  قْيد  حتت  ويقيَّد   ،)1-135633( رقم  جتاري  �شجل  حتت   )TRAINING CENTER

)03/م.ت.خ/2021(.

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 20 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 1 يــونيـــو 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )40( ل�صنة 2021

ب�صاأن تعديل م�صمى جمعية ال�صداقة البحرينية ال�صينية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية ال�شداقة البحرينية 

ال�شينية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شداقة البحرينية ال�شينية،

يف  ال�شينية  البحرينية  ال�شداقة  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

اجتماعها املنعقد بتاريخ 29 اأبريل 2021،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري  ُيقيَّ

اأبريل   29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  ال�شينية،  البحرينية  ال�شداقة  جلمعية  العادية 

2021، وهو كالآتي:

»تغيري ت�شمية )جمعية ال�شداقة البحرينية ال�شينية( اىل الت�شمية اجلديدة وهي )جمعية 

الأعمال وال�شداقة البحرينية ال�شينية( اأينما وردت يف النظام الأ�شا�شي للجمعية ويف القرار 

اخلا�س بالرتخي�س بت�شجيل اجلمعية«.

مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 3 يــونيــــو 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )41( ل�صنة 2021

ب�صاأن تعديل م�صمى جمعية كلي اأب

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2018 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية كلني اأب،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية كلني اأب،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية كلني اأب يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 16 

مايو 2021،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري  ُيقيَّ

العادية جلمعية كلني اأب، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 16 مايو2021، وهو كالآتي:

»تغيري ت�شمية )جمعية كلني اأب( اإىل الت�شمية اجلديدة وهي )جمعية كلني اأب البحرين( 

اأينما وردت يف النظام الأ�شا�شي للجمعية ويف القرار اخلا�س بالرتخي�س بت�شجيل اجلمعية«.

مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 3 يــونيـــو 2021م



العدد: 3533 – الخميس 10 يونيو 2021

15

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )42( ل�صنة 2021

ب�صاأن تعديل امل�صمى والنظام االأ�صا�صي جلمعية دم�صتان اخلريية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم ) 4 ( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2010 ب�شاأن حتول موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لقرية دم�شتان 

اإىل جمعية دم�شتان اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية دم�شتان اخلريية،

 23 بتاريخ  املنعقدة  اخلريية  دم�شتان  جلمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

فرباير 2021.

قرر االآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيقيَّ

وهو   ،2021 فرباير   23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ال�شادر  اخلريية،  دم�شتان  جلمعية  العادية 

كالآتي:

اأواًل: تغيير ت�شمية )جمعية دم�شتان الخيرية( اإلى م�شمى )جمعية دم�شتان الخيرية الجتماعية( 

اأينما وردت في النظام الأ�شا�شي للجمعية والقرار الخا�س بالترخي�س بت�شجيل الجمعية.

ثانيـــاً: ي�شـــاف بنـــد رقم )11( الى ن�ـــس المادة )8( من النظـــام الأ�شا�شـــي للجمعية الخا�شة 

بتحقيق اأهداف الجمعية كالآتي:

- اإدارة وت�شغيل موؤ�ش�شة لرعاية الوالدين .

ل ن�س المادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح »يتكون مجل�س الإدارة من  ثالثاً: يعدَّ
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ت�شعـــة اأع�شاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بيـــن اأع�شائها لمدة �شنتين قابلة للتجديد مدة اأو 

مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقتراع ال�شري المبا�شر«.

مادة )2(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

     

   وزير العمل والتنمية االجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 3 يــونيـــو 2021م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )43( ل�صنة 2021

ب�صاأن تعديل النظام االأ�صا�صي جلمعية اال�صالح

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 1991 ب�شاأن الرتخي�س باإعادة ت�شجيل جمعية الإ�شالح،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شالح،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية الإ�شالح يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2 

دي�شمرب 2020،

قرر االآتي:

مادة )1(

ـد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري  ُيـقيَّ

العادية جلمعية ال�شالح، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2 دي�شمرب 2020، وهو كالآتي:

ل البند )5( من المـــادة )9( من النظام الأ�شا�شي للجمعية والخا�س بتحقيق اأهداف  اأوالً: يعـــدَّ

الجمعيـــة، لي�شبـــح  »تمكين المـــراأة الم�شلمة من تاأدية ر�شالتها العليا فـــي المجتمع المتمثلة في 

ال�شعي ل�شتقرار الأ�شرة من خالل ن�ْشـر مفاهيم الثقافة الأ�شرية ال�شحيحة المبنية على تعاليم 

ال�شريعـــة الإ�شالميـــة، وتقديم ال�شت�شـــارات الأ�شرية الحترافية قبل وبعد الـــزواج، والعمل على  

تن�شئـــة الأجيال الن�شاأة ال�شالحة، وتوجيه المـــراأة للم�شاهمة في الأعمال والميادين الجتماعية 

والتربويـــة، وممار�شة كافة الهوايات والِخـْدمات التي تتم�شى مـــع فطرتها، وبما يكفل لها �شيانة 

دينها وعقيدتها ويحافظ على كرامتها وكيانها«.
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ثانياً: ي�شاف اإلى المادة )9( من النظام الأ�شا�شي للجمعية والخا�شة بتحقيق اأهداف الجمعية 

بند جديد، كالآتي: 

�َشـِري.
ُ
-  اإن�شاء مركز لالإر�شاد الأ

مادة )2(

ُيـن�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العمل والتنمية االجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 3 يـــونيـــو 2021م
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

 قرار رقم )71( ل�صنة 2021

 با�صتمرار العمل باأحكام القرار رقم )68( ل�صنة 2021

بغْلـق املحال ال�صناعية والتجارية احرتازياً
 

)COVID-19( الحتواء ومْنع انت�صار فريو�ض كورونا امل�صتجد

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على القرار رقم )68( ل�شنة 2021 بغْلق املحال ال�شناعية والتجارية احرتازيًا 

،)COVID-19( لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

ال�شتثنائية  الظروف  ملواجهة  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  ال�شحة  وزير  طلب  على  وبناًء 

،)COVID-19( احلالية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

والتجارية  ال�شناعية  املحال  بغْلـق   2021 ل�شنة   )68( رقم  القرار  باأحكام  العمل  ي�شتمر 

احرتازيًا لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وذلك حتى تاريخ 24 

يونيو 2021.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

زايد بن را�صد الزياين

�شدر بتاريخ: 28 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 يـونيــــو 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )130( ل�صنة 2021

ب�صاأن ت�صنيف عقار يف منطقة قاليل – جممع 252

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  املر�شوم رقم )50(  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي ملنطقة املحرق، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

ت�شنيف  �شمن   252 – جممع  قاليل  منطقة  يف  الكائن   02011534 رقم  العقار  ـف  ي�شنَّ
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ـق  مناطق ال�شكن املت�شل ب –)RHB( ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمــــــوافــــق: 31 مـايــو 2021م



العدد: 3533 – الخميس 10 يونيو 2021

22



العدد: 3533 – الخميس 10 يونيو 2021

23

وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )133( ل�صنة 2021

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة �صلماباد – جممع 712

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنَيف العقار رقم 07018821 الكائن يف منطقة �شلماباد – جممع 712 من ت�شنيف 
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 )PS( - اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )LD(– مناطق ال�شناعات اخلفيفة

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري  ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمــــــوافــــق: 31 مـايــو 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )134( ل�صنة 2021

ب�صاأن ت�صنيف وت�صنيف حدود عدد من العقارات 

يف منطقة مدينة خليفة/جو – جممع 960

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

رقم  العقارين  حدود  وت�شنف   ،12011517 ورقم   12011513 رقم  العقاران  ي�شنَّف 

12006870 ورقم 12006871 الكائنة يف منطقة مدينة خليفة/ جو – جممع960 �شمن ت�شنيف 
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ـق  مناطق ال�شكن اخلا�س اأ –)RA( ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمــــــوافــــق: 31 مـايــو 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )135( ل�صنة 2021

ب�صاأن ت�صنيف عقار يف منطقة اخلارجية – جممع 606

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  املر�شوم رقم )50(  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

ي�شنَّف العقار رقم 06025683 الكائن يف منطقة اخلارجية – جممع 606 �شمن ت�شنيف 
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مناطق اخِلْدمات واملرافق العامة -)PS( ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009. وتطبَّ

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمــــــوافــــق: 31 مـايــو 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )136( ل�صنة 2021

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقار يف منطقة البحري – جممع 941

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعـِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

يغريَّ ت�شنَيف العقار رقم 09064234 الكائن يف منطقة البحري – جممع 941 من ت�شنيف 
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مناطق ترفيهية )REC( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة - )SP( لإقامة 

ـق عليه ال�شرتاطات  م�شروع البوليفارد ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمــــــوافــــق: 31 مـايــو 2021م



العدد: 3533 – الخميس 10 يونيو 2021

34



العدد: 3533 – الخميس 10 يونيو 2021

35

وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )137( ل�صنة 2021

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عقارين يف منطقة �صند – جممع 743

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

 – �شند  منطقة  يف  الكائنني   06001642 ورقم   06001639 رقم  العقارين  ت�شنَيف  يغريَّ 
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جممع 743 من ت�شنيف املناطق غري املخططة )UP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ - 

)RA( ِوْفقًا لـِما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليـه ال�شرتاطات التنظيمية 

للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمــــــوافــــق: 31 مـايــو 2021م
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وزارة االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )138( ل�صنة 2021

ب�صاأن تغيري ت�صنيف عدد من العقارات يف منطقة �صاحية ال�صيف – جممع 428

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  ل�شنة 2005، ولئحته  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر االآتي:

مادة )1(

 ،04024997  ،04025006  ،04024995  ،04024996 اأرقام  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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من   428 – جممع  ال�شيف  �شاحية  منطقة  الكائنة يف   04025005 ،04024999  ،04024998

 -)SP( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة -)REC( ت�شنيف مناطق ترفيهية

لإقامة م�شروع �شيف بوليفارد ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف القرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير االأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 19 �شوال 1442هـ

الـمــــــوافــــق: 31 مـايــو 2021م
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جمل�ض اأمناء كلية البحرين التقنية

قرار رقم )4( ل�صنة 2021

بتعيي القائم باأعمال الرئي�ض التنفيذي لكلية البحرين التقنية 

)بوليتكنك البحرين(

رئي�س مجل�س اأمناء كلية البحرين التقنية:

بعد الإطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2018 ب�شاأن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 

البحرين(،

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  وتنظيم  باإن�شاء   2008 ل�شنة   )65( رقم  املر�شوم  وعلى 

البحرين(،

التقنية  البحرين  اأمناء كلية  باإعادة ت�شكيل جمل�س  ل�شنة 2021  وعلى املر�شوم رقم )55( 

)بوليتكنك البحرين(،

وعلى قرار جمل�س الأمناء بجل�شته رقم )42( بتاريخ 9 مايو 2021،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

تتولى الدكتورة ريم اأحمد البوعينين نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات الأكاديمية القيام باأعمال 

الرئي�س التنفيذي وذلك في الفترة من 12 مايو 2021 وحتى 10 اأغ�شط�س 2021.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض اأمناء كلية البحرين التقنية

وائل بن نا�صر املبارك

�شدر بتاريخ: 20 �شوال 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 1 يـــونيـــو 2021م 
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م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )16( ل�صنة 2021

 باإ�صدار الئحة تنظيم ال�صيطرة يف البنوك 

 طبقاً الأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي واملوؤ�ص�صات املالية

ال�صادر بالقانون رقم )64( ل�صنة 2006

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

وعلى الالئحة يف �شاأن تنظيم ال�شيطرة يف البنوك طبقًا لأحكام قانون م�شرف البحرين 

رقم  بالقرار  2006 ال�شادرة  ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي 

)31( ل�شنة 2008،

وبناًء على عْر�س رئي�س جلنة ال�شيا�شات الرقابية مب�شرف البحرين املركزي، 

قرر االآتي: 

املادة االأوىل 

البحرين  م�شرف  قانون  لأحكام  طبقًا  البنوك  يف  ال�شيطرة  تنظيم  لئحة  باأحكام  ُيـعمل 

املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية 

ُيـلغى القرار رقم )31( ل�شنة 2008 باإ�شدار لئحة يف �شاأن تنظيم ال�شيطرة يف البنوك طبقًا 

لأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

.2006

املادة الثالثة

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

حمافظ م�صرف البحرين املركزي

ر�صيـد حممــد املعـراج

�شدر بتاريخ: 25 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق:  6 يونيـــو 2021م
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 الئحة تنظيم ال�صيطرة يف البنوك 

 طبقاً الأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي واملوؤ�ص�صات املالية

ال�صادر بالقانون رقم )64( ل�صنة 2006

الف�صل االأول

تعاريف واأحكام عامة

مادة )1(

قانون م�شرف  الواردة يف  املعاين  الالئحة ذات  الواردة يف هذه  والعبارات  للكلمات  تكون 

البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، وتكون للكلمات 

والعبارات التالية املعاين املبينة قرين ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:  

القانـــون: قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شـــات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006.

الخا�صـــع للرقابـــة: ال�شخ�ـــس العتبـــاري الـــذي يمار�ـــس اإحدى الِخـْدمـــات الخا�شعـــة لرقابة 

الم�شرف ولرقابة ال�شلطات الأجنبية الرقابية، بح�شب الأحوال. 

ـ�س له بموجب اأحكام القانـــون بقبول الودائع وتقديم  البنـــك االأجنبـــي: فرع لبنك اأجنبـــي مرخَّ

القرو�س واإدارة وا�شتثمار الأموال، �شواء مع تقديم الِخـْدمات الأخرى ذات العالقة اأو بدونها.

�صركة قاب�صة: �شركة تملك اأكثر من ن�شف راأ�شمال بنك.  

الم�صيطر:  

�شخ�ـــس لديـــه القدرة بمفرده اأو مع م�شارك على َتـَمـلُّك ن�شبة 10% اأو اأكثر من راأ�شمال بنك   -1

اأو �شركة قاب�شة.

�شخ�ـــس لديه القدرة بمفرده اأو مع م�شارك على ممار�شـــة حق الت�شويت المقرر لمن يملك   -2

ن�شبة 10% اأو اأكثر في بنك اأو �شركة قاب�شة.

�شخ�ـــس لديـــه القدرة بمفرده اأو مع م�شارك على ممار�شة تاأثيـــر جوهري على اإدارة بنك اأو   -3

�شركة قاب�شة. 

�صركـــات الم�صيطـــر التابعـــة: ال�شركات التي يملك فيهـــا الم�شيطر ن�شبـــة 20% اأو اأكثر من راأ�س 

المـــال، اأو التي لديـــه القدرة على ممار�شة حق الت�شويت فيها والمقـــرر لمن يملك ن�شبة 20% اأو 

اأكثر.

الم�صارك: 

لديه  اأو  القاب�شة  ال�شركة  اأو  البنك  راأ�شمال  ن�شبة يف  والذي ميلك  التالِّني  الأ�شخا�س  اأحد 

القدرة على ممار�شة حق الت�شويت يف اأيٍّ منهما: 

زوج اأو اأولد الم�شيطر.  -1
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2-  والد اأو والدة الم�شيطر.

�شركات الم�شيطر التابعة.   -3

ال�شركة التي تملك ن�شبة 10% اأو اأكثر من راأ�شمال الم�شيطر.  -4

موظف اأو �شريك اأو ع�شو مجل�س اإدارة لدى الم�شيطر اأو �شركات الم�شيطر التابعة.   -5

ك بع�ـــس اأو جميع  6-  �شخ�ـــس يقـــوم الم�شيطـــر بعْقـد اتفاق معـــه يتعلق بال�شتحـــواذ، اأو بَتـَمـلُـّ

الأ�شهم اأو ال�شتغناء عنها، اأو يتم بموجبه توحيد الجانب اأثناء ممار�شة حق الت�شويت. 

الم�صيطـــر الحالـــي: �شخ�ـــس �شدرت لـــه موافقة الم�شـــرف بال�شيطرة قبل تاريـــخ العمل بهذه 

الالئحة. 

مادة )2(

ت�شري جميع اأحكام هذه الالئحة على امل�شيطر احلايل، فيما عدا ما يتعلق بن�شبة �شيطرته 

املواَفـق عليها قبل العمل باأحكام هذه الالئحة.

الف�صل الثاين 

طلب املوافقة على ال�صيطرة 

مادة )3(

يجـــب على طالـــب ال�شيطرة لأول مرة الح�شـــول على الموافقة الم�شبقـــة من الم�شرف في  اأ- 

الحالت الآتية:

1- اإذا كان طالب ال�شيطرة �شخ�شًا طبيعيًا، ويرغب اأن ت�شل ن�شبته اإلى 10% من راأ�شمال 

البنك. 

2- اإذا كان طالب ال�شيطرة �شخ�شًا اعتباريًا غير خا�شع للرقابة، ويرغب اأن ت�شل ن�شبته 

اإلى 10% من راأ�شمال البنك وبحد اأق�شى 15% منه. 

3- اإذا كان طالب ال�شيطرة �شخ�شًا اعتباريا خا�شعًا للرقابة، ويرغب اأن ت�شل ن�شبته اإلى 

اأق�شى  المالية وبحد  الأوراق  اأ�شواق  اأيِّ �شوق من  المدرج في  البنك  راأ�شمال  10% من 

20% منه. ول ينطبق هذا الحد في حالة البنوك غير المدرجة في تلك الأ�شواق اأو في 

ك بالكامل اأو ال�شتحواذ التي يوافق عليها الم�شرف.  ـَمـلُـّ حالت الندماج اأو التَّ

يجب على الم�شيطر الحالي الح�شول على الموافقة الم�شبقة في الحالت الآتية: ب- 

راأ�شمال  من   %15 اإلى  ن�شبته  ت�شل  اأن  اأراد  اإذا  للرقابة  خا�شع  غير  اعتباري  1- �شخ�س 

البنك.
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اإلى 20% من راأ�شمال البنك  اأن ت�شل ن�شبته  اأراد  اإذا  2- �شخ�س اعتباري خا�شع للرقابة 

الحد في  المملكة. ول ينطبق هذا  المالية في  الأوراق  اأ�شواق  اأيِّ �شوق من  المدرج في 

ك بالكامل  ـَمـلُـّ حالة البنوك غير المدرجة في تلك الأ�شواق اأو في حالت الندماج اأو التَّ

اأو ال�شتحواذ التي يوافق عليها الم�شرف.  

ل ُيـ�شتَرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة في الحالت التي تكون زيادة الن�شبة لالأ�شخا�س  ج- 

الم�شار اإليهم في البندين )2( و)3( من الفقرة )اأ( والبندين )1( و)2( من الفقرة )ب( 

من هذه المادة دون الحد الأق�شى المقرر لكل فئة.

على البنوك اأن ترفع للم�شرف في نهاية ال�شهر الثالث من كل عام تقريرًا خا�شًا بالم�شيطرين  د- 

د فيه كافة الم�شيطرين ون�شبة ملكيتهم في راأ�س المال واأي تغيير يحدث ب�شاأنهم  لديها، يحدَّ

يتعار�س مع ن�شو�س هذه الالئحة. 

مادة )4(

يف حالة حدوث تغيري للم�شيطر احلايل يف ال�شركة القاب�شة، على البنك الذي متلك ال�شركة 

مبلء  اجلديد  وامل�شيطر  القاب�شة  ال�شركة  قيام  من  التاأكد  راأ�شماله  ن�شف  من  اأكرث  القاب�شة 

وللم�شرف  امل�شرف،  اإىل  وت�شليمها  امل�شيطر اجلديد  بيانات  وتقدمي  ال�شيطرة  ا�شتمارة طلب 

ـه لطلب ال�شيطرة.  اتخاذ ما يراه منا�شبًا ب�شاأن ملكية ال�شركة القاب�شة يف البنك يف حالة رْفـ�شِ

مادة )5(

يجب اأن يت�شمن طلب املوافقة على ال�شيطرة امل�شتندات الآتية:  

ا�شتمارة الطلب.        -1

 الطلب وم�شاركيه. 
ِ
م ال�شيرة الذاتية الكاملة لمقدِّ  -2

ُم الطلـــب وم�شاركـــوه 10% اأو اأكثر من راأ�س  قائمـــة باأ�شمـــاء ال�شركات التـــي يملك فيها مقدِّ  -3

ـقة لتلك ال�شركات.  المال، ون�شخة من البيانات المالية المدقَّ

 الطلب وم�شاركيه من مراكز المعلومات الئتمانية. 
ِ
م تقارير ائتمانية عن مقدِّ  -4

 الطلب وم�شاركيه اإذا كانوا اأ�شخا�شًا طبيعيين.
ِ
م ن�شخة من جواز ال�شفر وبطاقة الهوية لمقدِّ  -5

ك�شـــف يت�شمن بيانـــات ثالثة اأ�شخا�س مـــن موؤ�ش�شات اأو جهات رقابيـــة ي�شتطيع الم�شرف   -6

 الطلب وم�شاركيه.
ِ
م الت�شال بهم لال�شتف�شار عن مقدِّ

ك، مع الإف�شاح عـــن م�شدر الأمـــوال الم�شتخَدمة في العملية  ـَمـلُـّ طريقـــة تمويل عمليـــة التَّ  -7

وا�شم البنك الموَدعة فيه. 
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فـــي حال كـــان الطلب متعلقًا بتغييـــر الم�شيطر الحالي ِوْفـقًا للمـــادة )4( من هذه الالئحة،   -8

فيجب تقديم الم�شتندات المن�شو�س عليها في البنود )2( و)3( و)4( من هذه المادة عن 

كل م�شاهم يملك 10% اأو اأكثر في ال�شركة القاب�شة. 

مادة )6(

يجب على امل�شرف مراعاة املعايري التالية عند درا�شة طلب املوافقة على ال�شيطرة بالن�شبة 

لل�شخ�س الطبيعي:  

م الطلب عن 10% من راأ�س المال  األ تتعـــدى ن�شبة ال�شيطرة المبا�شرة وغير المبا�شرة لمقدِّ  -1

في البنك المراد ال�شيطرة عليه. 

األ ُتـلِحــــق ال�شيطرة �شررًا بالبنـــك المراد ال�شيطرة عليه اأو بالقطـــاع المالي اأو بالم�شالح   -2

الوطنيـة اأو بالم�شالح الم�شروعة للمودعين والدائنين و�شغار الم�شاهمين في البنك.  

 الطلب وم�شاركيه، واأل يكـــون قد �شبق الحكم على اأيٍّ منهم في 
ِ
م ُحـ�ْشـــن �شيرة و�شلوك مقدِّ  -3

جناية اأو في جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه لأيِّ جزاء اأو تدبير اإداري من ِقـَبـل  األ يكون قد �شبق اإخ�شاع مقدِّ  -4

اأيـــة جهة حكومية اأو رقابية اأو مهنيـــة اأو نقابية، وذلك خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة لطلب 

الموافقة على ال�شيطرة. 

م الطلب اأو اأيٌّ مـــن م�شاركيه قد �شبـــق واأْن خالف اأيَّ ت�شريـــع اأو نظام يتعلق  األ يكـــون مقـــدِّ  -5

بالِخـْدمات المالية في اأية دولة.  

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيـــه رخ�شة اأو ت�شجياًل لن�شاط  األ يكـــون قـــد �شبق رْفـ�ُس مْنـح مقدِّ  -6

ْفـ�س قبل البتِّ في طلب  مالـــي اأو اقت�شـــادي. وللم�شرف اأن ينظر في مالب�شات اأ�شبـــاب الرَّ

الموافقة.  

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه لع�شوية مجل�س  األ يكـــون قد �شبق �شدور قرار بعـــدم اأهلية مقدِّ  -7

اإدارة اأو لإدارة �شركة.  

م الطلب اأو اأيٌّ مـــن م�شاركيه ع�شوًا في مجل�س اإدارة اأو مديـــرًا اأو �شريكًا في  األ يكـــون مقـــدِّ  -8

ُعها تحت الإدارة. �شركة قد �شبقت ت�شفيتها اأو اإفال�شها لأ�شباب تعود ل�شوء الإدارة اأو تم و�شْ

م الطلب وم�شاركيه مع الم�شرف والجهـــات الرقابية وتقديم جميع الت�شهيالت  9-  تعـــاون مقدِّ

والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ المهام الموكلة لها.

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه بالإفال�س اأو ثبت عْجـُز اأو  10-   األ يكـــون قـــد �شبق الحكم على مقدِّ

تَخـلُّف اأيٍّ منهم عن الوفاء بدين اأو اأجرى اأيٌّ منهم اتفاقًا مع دائنيه ب�شاأن عدم قدرته على 
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ين، وذلك خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة لطلب الموافقة على ال�شيطرة.   الوفاء بالدَّ

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه �شجل �شيء اأو ممار�شات �شيئة كم�شيطر في  11-   األ يكون لدى مقدِّ

موؤ�ش�شة مالية اأو كم�شتثمر في اأية �شركة.    

م الطلب وم�شاركيه من م�شادر م�شروعة.  12-   اأن تكون اأموال مقدِّ

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيـــه من ال�شيطرة الم�شاربـــة اأو المتاجرة  13-   األ يكـــون هـــدف مقـــدِّ

بق�شد الإ�شرار بالبنك المراد ال�شيطرة عليه.  

14-   األ توؤدي ال�شيطرة اإلى وجود َتـ�شاُرب في الم�شالح.  

 الطلب وم�شاركيه مـــع ال�شركاء الآخرين واأع�شاء مجل�س الإدارة، وذلك متى 
ِ
م 15-   تعـــاون مقدِّ

كان �شريكًا في موؤ�ش�شة مالية اأو �شركة اأخرى.

مادة )7( 

يجب على امل�شرف مراعاة املعايري التالية عند درا�شة طلب املوافقة على ال�شيطرة بالن�شبة 

لل�شخ�س العتباري غري اخلا�شع للرقابة:

م الطلب 15% من راأ�س المال في  األ تتعـــدى ن�شبة ال�شيطـــرة المبا�شرة وغير المبا�شرة لمقدِّ  -1

البنك المراد ال�شيطرة عليه. 

األ ُتـلِحـــق ال�شيطـــرة �شررًا بالبنك المـــراد ال�شيطرة عليه اأو بالقطـــاع المالي اأو بالم�شالح   -2

الوطنيـة اأو بالم�شالح الم�شروعة للمودعين والدائنين و�شغار الم�شاهمين في البنك المراد 

ال�شيطرة عليه.  

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه من ال�شيطرة الم�شاربة اأو المتاجرة بق�شد  األ يكون هدف مقدِّ  -3

الإ�شرار بالبنك المراد ال�شيطرة عليه.  

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيـــه بالإفال�س اأو ثبت عْجـُز اأو  األ يكـــون قد �شبق الحكم علـــى مقدِّ  -4

ف اأيٍّ منهم عن الوفاء بَدين اأو اأجرى اأيٌّ منهم اتفاقًا مع دائنيه ب�شاأن عدم قدرته على  تَخـلُـّ

ين، وذلك خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة لطلب الموافقة على ال�شيطرة. الوفاء بالدَّ

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيـــه وهيكلية المجموعة والأطراف ذات  اأن يكـــون بلد المن�شاأ لمقدِّ  -5

العالقـــة معهـــم مقبولة للم�شـــرف، واأل توؤثـــر الموافقة علـــى ال�شيطرة �شلبًا علـــى اإ�شراف 

ـ�س له. الم�شرف على المرخَّ

األ توؤدي ال�شيطرة اإلى وجود َتـ�شاُرب في الم�شالح.   -6

م الطلب اأو م�شاركيه �شجل �شيء اأو ممار�شات �شيئة كم�شيطر في موؤ�ش�شة  األ يكون لدى مقدِّ  -7

مالية اأو كم�شتثمر في اأية �شركة.    
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م الطلب اأو اأيٌّ مـــن م�شاركيه قد �شبـــق واأْن خالف اأيَّ ت�شريـــع اأو نظام يتعلق  األ يكـــون مقـــدِّ  -8

بالِخـْدمـــات الماليـــة في اأية دولـــة اأو خ�شع اأيٌّ منهم لأيِّ جزاء اأو تدبيـــر اإداري من ِقـَبـل اأية 

جهة حكومية اأو رقابية اأو مهنية، وذلك خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة لطلب الموافقة على 

ال�شيطرة.   

م الطلـــب اأو اأيٍّ مـــن م�شاركيه في جريمـــة لها �شلة  األ يكـــون قـــد �شبـــق الحكم باإدانـــة مقدِّ  -9

بالحتيال.  

م الطلب وم�شاركيه مع الم�شرف والجهات الرقابية وتقديم جميع الت�شهيالت  10-   تعـــاون مقدِّ

والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ المهام الموكلة اإليها.

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه رخ�شة اأو ت�شجياًل لن�شاط  11-   األ يكـــون قـــد �شبق رْفـ�ُس مْنـح مقدِّ

ْفـ�س قبل البتِّ  مالي اأو اقت�شادي في اأية دولة. وللم�شرف اأن ينظر في مالب�شات اأ�شباب الرَّ

في طلب الموافقة.

ـاءة مع الم�شاهمين   الطلب وم�شاركيه القدرة على التعامل بطريقة بنَّ
ِ
م 12-   اأن تكـــون لـــدى مقدِّ

واأع�شاء مجل�س اإدارة البنك المراد ال�شيطرة عليه.

م الطلب خا�شعًا لجهة رقابية، فيجب عليه تقديم موافقة كتابية  13-   في حالة ما اإذا كان مقدِّ

كها.  من تلك الجهة على الن�شبة المراد تَمـلُـّ

مادة )8( 

بالإ�شافة اإىل البنود من )2( اإىل )13( من املادة )7( من هذه الالئحة، يجب على امل�شرف 

عند درا�شة طلب املوافقة على ال�شيطرة بالن�شبة لل�شخ�س العتباري اخلا�شع للرقابة مراعاة 

املعايري الآتية:

م الطلب 20% من راأ�س المال في  األ تتعـــدى ن�شبة ال�شيطـــرة المبا�شرة وغير المبا�شرة لمقدِّ  -1

البنـــك المدرج في اأيِّ �شوق من اأ�شواق الأوراق المالية في المملكة، ول ينطبق هذا الحد في 

ك بالكامل اأو  ـَمـلُـّ حالـــة البنـــوك غير المدرجة في تلك الأ�شواق اأو في حالت الندمـــاج اأو التَّ

ال�شتحواذ التي يوافق عليها الم�شرف، وذلك كله بمراعاة البند )1( من الفقرة الأولى من 

المادة )12( من هذه الالئحة.  

ـدة من جهة رقابية تطبق ب�شكل فعلي المبادىء  م الطلب خا�شعًا للرقابة الموحَّ اأن يكون مقدِّ  -2

ـالة ال�شادرة من لجنة بـــازل اأو مبادىء )IOSCO( اأو  الأ�شا�شيـــة للرقابة الم�شرفيـــة الفعَّ

مبـــادىء الجمعية الدولية لمراقبي التاأمين، بالإ�شافـــة اإلى تو�شيات مجموعة العمل المالي 

 .)FATF( المتعلقة بمكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب

ـد ب�شاأن التزامه بدعم البنـــك المراد ال�شيطرة عليه بما  م الطلب ر�شالة تَعـهُّ اأن يقـــدم مقـــدِّ  -3
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يعادل ن�شبته وم�شاركيه في راأ�س المال. 

مادة )9(

ك �شخ�س لن�شبة تزيد على 50% من  يجب على البنك الأجنبي اإخطار امل�شرف يف حالة مَتـلُـّ

َملُّك، على اأن يرفق بالإخطار ن�شخة من موافقة  راأ�شماله، وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ واقعة التَّ

ال�شلطة الرقابية الأجنبية يف الأحوال التي يتطلَّب فيها ذلك، وللم�شرف اتخاذ ما يراه منا�شبًا. 

مادة )10( 

ـقي ح�شابات امل�شيطر اأو م�شاركيه واجلهات الرقابية  للم�شرف احلق يف التوا�شل مع مدقِّ

امل�شيطر  موافقة  ب�شرط  وذلك  بها،  امل�شرف  تزويد  مت  معلومات  اأية  ب�شاأن  ملراجعتهم  عليهم 

وامل�شارك.

الف�صل الثالث 

البتُّ يف طلب ال�صيطرة  

مادة )11(  

مع مراعاة اأحكام املادة )55( من القانون، للم�شرف رْفـ�س طلب املوافقة على ال�شيطرة، 

بالقرار  الطلب  م  مقدِّ يخَطـر  اأن  يجب  كما  ـبًا،  م�شبَّ ْفـ�س  بالرَّ ال�شادر  القرار  يكون  اأن  ويجب 

مبوجب كتاب معتَمـد من املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية بامل�شرف اأو من ينوب عنه. 

مادة )12( 

يجوز للم�شرف يف حالة املوافقة على ال�شيطرة فْر�ُس واحد اأو اأكرث من القيود الآتية:

تقييد ن�شبة �شيطرة ال�شخ�س العتباري الخا�شع للرقابة في راأ�شمال البنوك غير المدرجة   -1

ك بالكامل  ـَمـلُـّ في اأي �شوق من اأ�شواق الأوراق المالية في المملكة اأو في حالت الندماج اأو التَّ

رها الم�شرف اإذا كان مـــن �شاأن ذلك الِحـفاظ  اأو ال�شتحـــواذ عليها، وذلك باأيـــة ن�شبة يقدِّ

على ا�شتقرار القطاع المالي.

توجيه البنك باإعادة ت�شكيل مجل�س اإدارته.    -2

3-  توجيه البنك بو�شع حد اأدنى لعدد الأع�شاء الم�شتقلِّـين في مجل�س الإدارة.

و�شع حدود لمعامالت البنك المالية مع الأ�شخا�س ذوي ال�شلة بالبنك.   -4

توجيـــه البنـــك باإجراء تعديل على نظام الحوكمة بما يتالءم مـــع طبيعة ال�شيطرة التي تمت   -5

الموافقة عليها.
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كما يجوز للم�شرف فْر�س اأيٍّ من القيود الواردة يف البنود من )2( اإىل )5( امل�شار اإليها يف 

الفقرة ال�شابقة يف اأيِّ وقت لحق على املوافقة على ال�شيطرة، اإذا طراأت اأية تغيريات من �شاأنها 

التاأثري على اإدارة البنك ب�شبب ال�شيطرة.     

مادة )13( 

اأية قيود  اأو فْر�س  ال�شيطرة  املوافقة على  القرار ال�شادر برْفـ�س طلب  م من  ـَظـلُـّ التَّ يكون 

م الطلب بالقرار، ويُبـت حمافظ امل�شرف يف  ب�شاأنها خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطار مقدِّ

مه خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه.   م، ويخَطـر الـُمَتـَظـلِّم بالقرار ال�شادر ب�شاأن تَظلُـّ ـَظـلُـّ التَّ

الف�صل الرابع

اأحكام ختامية 

مادة )14(

م بطلب ترخي�س بنك اأو بنك اأجنبي تدوين بيانات تف�شيلية عن ح�ش�س  يجب عند التقدُّ

امِلـْلـكية وامل�شيطرين، وذلك على الأمنوذج املعد لهذا الغر�س.

مادة )15( 

للم�شرف اتخاذ ما يراه منا�شبًا جتاه الأ�شخا�س الذين يت�شرفون ب�شكل مت�شافر، �شواء 

باتفاق اأو ترتيب مكتوب من عدمه، ملمار�شة ال�شيطرة على بنك.

مادة )16( 

للم�شرف اإلغاء املوافقة على ال�شيطرة يف احلالت الآتية:

ـ�شح بعد �شدور الموافقة اأن الم�شيطر اأو م�شاركيه اأو كليهما قدموا معلومات كاذبة اأو  اإذا اتَّ  -1

م�شلِّـلة اأو بيانات مالية تخالف حقيقة المركز المالي لهم.

2-  فقدان واحد اأو اأكثر من المعايير المن�شو�س عليها في هذه الالئحة والتي يتبعها الم�شرف 

عند درا�شة طلب الموافقة على ال�شيطرة.

مخالفة ال�شوابط والمتطلبات المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.  -3

مادة )17( 

ُيـحَظـر على اأيِّ م�شيطر اأو م�شاركيه اأن يكونوا َمدينني للبنك املراد ال�شيطرة عليه باأيِّ �شكل 
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اأو و�شيلة، �شواًء من خالل ا�شتثمار اأو ت�شهيالت ائتمانية اأو اأية معاملة تنتج عنها ح�شابات مدينة.  

مادة )18( 

اأية  عن  امل�شرف  اإخطار  الالئحة  هذه  لأحكام  اأجنبي خا�شع  بنك  اأو  بنك  كل  على  يجب 

معلومات من �شاأنها التاأثري يف املركز القانوين اأو املايل لأيِّ م�شيطر اأو اأيٍّ من م�شاركيه متى ما 

عِلـم البنك بتلك املعلومات. 

مادة )19( 

هذه  يف  عليها  املن�شو�س  واملتطلبات  بال�شوابط  باللتزام  كتابيًا  ـد  يتَعـهَّ اأن  امل�شيطر  على 

الالئحة، واأن يخِطـر امل�شرف كتابيًا يف حالة خمالفته لها.

مادة )20( 

يجوز للم�شرف تقرير اأية ا�شتثناءات فيما يتعلق بتطبيق هذه الالئحة، وذلك يف احلالت 

الآتية:

1-  اأن يكون طالب ال�شيطرة اإحدى الهيئات اأو الموؤ�ش�شات العامة اأو ال�شركات المملوكة للدولة.

اإذا كان من �شاأن ال�شيطرة اأن تعود بالنفع على القطاع المالي بالمملكة.  -2
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 االإعالنات ال�صادرة تطبيقاً للقانون رقم )1( ل�صنة 2004 

 ب�صاأن الر�صوم والنماذج ال�صناعية 

اإعالن رقم )15( ل�صنة 2021

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

     و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم الم�شل�شل للطلب .

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها .

5- ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب .

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفو�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية واملِـْلـكية ال�صناعية
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 1788رقم الطلب:  ب ت /  
 باريال جي. ايه آر. فراتيلي اس. بيه. أيه.اسم الطالب :  

 بارما، ايطاليا  43122-، آي166فيا مانتوفا، عنوانه : 
 08/04/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 باستا التصميم: وصف طلب 
 01-01 :التصنيف 

 اجنتس ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اسم الوكيل المفوض: 
  المنامة / السويفية  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101شقة  عنوانه:
  البحرين

 
 
 
 
 
 
 
 

 1829رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 جهاز رأس مضخة مع صمام أمانوصف طلب التصميم: 
 09-07 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1830رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 جهاز رأس المضخة )بدون صمام أمان( وصف طلب التصميم: 
 09-07 :التصنيف 

 اجنتس اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
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 1831رقم الطلب:  ب ت /  
 تورلن هولدينغ أس أيهاسم الطالب :  

 ليس بريوليوكس، سويسرا 2345، 11رو دو جورا عنوانه : 
 20/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 RM65-01 –ساعة يد  وصف طلب التصميم: 
  10-02 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس
شقة     351مجمع    5121طريق    1002مبنى    101عنوانه: 

 السويفية  البحرين المنامة/ 
 
 
 
 
 

 1832رقم الطلب:  ب ت /  
 تورلن هولدينغ أس أيهاسم الطالب :  

 ليس بريوليوكس، سويسرا 2345، 11رو دو جورا عنوانه : 
 20/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

  RM74-01 –ساعة يد  وصف طلب التصميم: 
 10-02 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 

 1833رقم الطلب:  ب ت /  
 د. فرانجيس فيرنزي أس. بيه. أيه.اسم الطالب :  

 باغنو أيه ريبولي أف  50012، فراتسيوني أنتيال، 5فيا ساندرو بيرتيني عنوانه : 
 آي، إيطاليا

 26/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 
 زجاجة عطر وصف طلب التصميم:

  09-01 :التصنيف 
 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 

 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 
 السويفية  البحرين

 
 
 
 

 1805رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

  -1زجاجة موزع بدون لون وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
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 1806رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 2-زجاجة موزع بدون لون  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 
 
 

 1807رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء أزرق  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 

  1808رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء أزرق مع خطوط  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 
 
 

  1809رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء أزرق  ذات عنق  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
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  1810رقم الطلب:  ب ت /  

 أيه جي باير كونسيومر كير اسم الطالب :  
  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 

 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 
 زجاجة موزع بغطاء أزرق بدون خطوط  وصف طلب التصميم:

  09-01 :التصنيف 
 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 

 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 
 السويفية  البحرين

 
1 
 

  1811رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء بنفسجي  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 
 

  1812رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء بنفسجي مع خطوط  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 

 
 
 

  1813رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع ذات عنق بنفسجي  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
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  1814رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع ذات غطاء بنفسجي و مجسم الزجاجة غير مخطط  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 

  1815رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء برتقالي  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 

 
 

  1816رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء برتقالي  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 

 
 

  1817رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع ذات عنق برتقالي  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
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  1818رقم الطلب:  ب ت /  
  جيباير كونسيومر كير أيه اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء برتقالي و مجسم الزجاجة دون خطوط  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 

  1819رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء وردي  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 
 
 

  1820رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء وردي و مجسم الزجاجة يحتوي وصف طلب التصميم:
  على خطوط   
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 
 
 

  1821رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع ذات عنق وردي  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
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  1822رقم الطلب:  ب ت /  

  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  
  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 

 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 
 زجاجة موزع بغطاء ومجسم وردي بدون خطوط  وصف طلب التصميم:

  09-01 :التصنيف 
 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 

 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 
 السويفية  البحرين

 
 
 
 

  1823رقم الطلب:  ب ت /  
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء أصفر وعنق بني  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 

 
 

 
 

  1824م الطلب:  ب ت /  رق
  كونسيومر كير أيه جيباير اسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

  زجاجة موزع بغطاء بني ومجسم أصفرمع خطوط وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 

  1825م الطلب:  ب ت /  رق
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء أحمر التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
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  1826م الطلب:  ب ت /  رق
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء ومجسم أحمر مع خطوط  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 
 
 
 

 
 

  1827م الطلب:  ب ت /  رق
  باير كونسيومر كير أيه جياسم الطالب :  

  سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بعنق أحمر  التصميم:وصف طلب 
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
 

 
 
 
 
 
 

 1828رقم الطلب:  ب ت /  
 باير كونسيومر كير أيه جي اسم الطالب :  

 سويسرا -باسيل، سي إتش 4052، 84ستريت -بيتر ميريانعنوانه : 
 18/05/2021تاريخ تقديم الطلب: 

 زجاجة موزع بغطاء ومجسم أحمر بدون خطوط  وصف طلب التصميم:
  09-01 :التصنيف 

 اسم الوكيل المفوض: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنتس 
 المنامة /  351مجمع  5121طريق   1002مبنى  101عنوانه: شقة 

 السويفية  البحرين
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة

اإعالنات اإدارة الت�صجيل

اإعالن رقم )537( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اأحمد  اأحمد يو�شف  ال�شيد/  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للمقاولت(،  )الدم�شتاني  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الدم�شتاني، 

وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  التا�شع  الفرع  تحويل  طالبا   ،47582

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اأحمد يو�شف اأحمد الدم�شتاني،  واآ�شيا اأحمد ح�شن 

اإبراهيم الماجد.

اإعالن رقم )538( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل موؤ�ص�صة فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبداهلل ح�شين علي 

والم�شروبات  لالأغذية  بيروت  )األو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  ال�شبع، �شاحب  عبداهلل 

ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 117752، طالبا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة 

فردية.

اإعالن رقم )539( ل�صنة 2021

ب�صاأن تحويل �صركة م�صاهمة بحرينية عامة

اإىل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة

الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيــل  اإدارة  تعلن 

البحرينية العامة التي تحمل ا�شم )اإنف�شتكورب القاب�شة �س.م.ب Investcorp Holdings B.S.C.(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 12411، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية 
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مليونًا  و�شبعون  وخم�شة  )خم�شمائة  اأمريكي  دولر   575،489،000 مقداره  ومدفوع  �شادر  وبراأ�شمال  مقفلة، 

وبحيث  و�شركات،  اأفرادًا  يمثلون  م�شاهمين  بين مجموعة  اأمريكي( موزعة  دولر  األف  وثمانون  وت�شعة  واأربعمائة 

 .)Investcorp Holdings B.S.C. Closed ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة اإنف�شتكورب القاب�شة �س.م.ب. مقفلة

اإعالن رقم )540( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرعي من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ �شلطان �شاه حاجي تاج 

محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبان للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 60884، طالبا تحويل 

الفرعين الأول وال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 2،000 

 CHENGALA MOHAMEDو تاج محمد،  �شاه حاجي  �شلطان  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين( 

.ABID SHEBEEB KUNNIL ABDULRAHIMANو ،MOHAMMAD SHAMLANو ،ABDUL RAHIMAN

اإعالن رقم )541( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل �صركة م�صاهمة بحرينية مقفلة 

اإىل �صركة ذات م�صئوليه حمدودة

 

الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شو  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )عبداللطيف خالد العوجان واأولده العقارية �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،74092 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000،000 )ثالثة ماليين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: خالد عبداللطيف خالد 

عبداللطيف  خالد  وعبداللطيف  البنعلي،  عبداهلل  خليفة  وليلى  العوجان،  خالد  عبداللطيف  وخليفة  العوجان، 

العوجان، و�شذى عبداللطيف خالد العوجان، وعبدالعزيز عبداللطيف خالد العوجان، وعبداهلل عبداللطيف خالد 

العوجان، ومحمد عبداللطيف خالد العوجان.  

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )542( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

للمحا�شبة  )ت�شوية  موؤ�ش�شة  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  نا�شر،  ها�شم  نا�شر  ال�شيد  ال�شيدة/ نورية  نيابة عن  وال�شت�شارات( 
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وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  رقم 8344، طالبة  القيد  بموجب  الم�شجلة  لالإي�شكريم(،  الرمان  )حب 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

.JAMALUDDEEN THAYYULLATHILمن: نورية ال�شيد نا�شر ها�شم نا�شر، و

اإعالن رقم )543( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع ب�صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإىل موؤ�ص�صة فردية

علي  يو�شف  نا�شر  ال�شيد/  اليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

�شلمان عواجي، نيابة عن مالك ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ت�شليح لخدمات ال�شيانة 

والم�شجل  ال�شركة  من  الأول  الفرع  تحويل  طالبًا   ،66720 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  والتنظيفات 

با�شم )تبيان لالإن�شاءات(، اإلى فرع بالموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الخدمات الدولية لتنمية النظم 

الإدارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 1-71136(.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.  

اإعالن رقم )544( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية 

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة 

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ وجيه اأيمن وجيه �شالح 

 ،129025 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  لل�شم�شرة(،  )ماجيك  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال،  نزَّ

طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة والم�شجل با�شم )الم�شابح العربية لمقاولت �شيانة برك ال�شباحة( اإلى 

با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )الفين(  مقداره 2،000  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة 

 THUSARA DILHANو  ،UNUS SIRAJUDDINو �شاء،  اإمــام  عبدال�شتار  الدين  �شراج  بيبي  من: زارينا  كل 

  .GALLAGE

        

اإعالن رقم )545( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها موؤ�ش�شة )ت�شوية للمحا�شبة 

والإ�شت�شارات(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )لونغ ليف كرك(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 82830، طالبة تحويل الفرع ال�شاد�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 
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 ASEESو نا�شر،  ها�شم  نا�شر  ال�شيد  نــورج  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،   دينار  )الــف(   1،000 مقداره 

  .CHERIYAKANHIRAT

اإعالن رقم )546( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

را�شد  ال�شيد/ يعقوب ف�شل  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الف�شل الدو�شري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شيك�س مارين لت�شييد المن�شاآت العائمة(، الم�شجلة 

قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثاني  الفرع  تحويل  طالبًا   ،11558 رقم  القيد  بموجب 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )547( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ رائد علي ح�شين علي 

القيد رقم 58875،  الم�شجلة بموجب  �شي�شتمز(،  ا�شم )نك�شت نت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ح�شن، مالك 

طالبًا  تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( 

دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه. 

اإعالن رقم )548( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

بن  ماطر  بن  فهد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

�شالمة العنزي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الملز للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 132137، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فهد بن ماطر بن �شالمة العنزي، ومحمد 

اأ�شد اأمين. 
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اإعالن رقم )549( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرعي من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ عائ�شة منظور ح�شين 

غالم محمد مَلك، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )خدمات ال�شعودية الكهربائية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 20292، طالبة تحويل الفرعين الرابع والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عائ�شة منظور ح�شين 

.TARIQ MAHMOODو ،MOHAMMED ALI TARIQغالم محمد مَلك، و

    

اإعالن رقم )550( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرعي من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

ناجي م�شلح  �شينا  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 ،56965 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )الو�شام  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عبداهلل، 

ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  وال�شاد�س  الأول  الفرعين  تحويل  طالبًا 

بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شه   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  الأغذيه  لتجارة  الو�شام  )�شركة  التجاري 

 MOIDU KURITTI PRAVANو ،MUHAMAD SHARIEFوت�شجل با�شم كل من: �شينا ناجي م�شلح عبداهلل، و

 .VEETTIL

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن رقم )551( ل�صنة 2021

ب�صاأن تخفي�ض راأ�صمال �صركة 

)فين�صر كابيتال بنك �ض�م�ب مقفلة(

الم�شاهمة  ال�شركة  اأ�شحاب  اإليها  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

البحرينية المقفلة التي تحمل ا�شم )فين�شر كابيتال بنك �س.م.ب.مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58222، 

طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة الم�شرح به من 500،000،000.000 دولر امريكي اإلى 200،000،000.000 

دولر اأمريكي وال�شادر والمدفوع من 190،000،000.000 دولر اأمريكي اإلى 22،296،000.000 دولر اأمريكي.  

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن. 
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اإعالن رقم )552( ل�صنة 2021

ب�صاأن حتويل فرع من موؤ�ص�صة فردية

اإىل �صركة ذات م�صئولية حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ اإبراهيم محمد اإبراهيم 

ال�شندي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ف�شاء الليزر(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 45807، طالبا 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  والمرايا(،  للزجاج  )ال�شخري  با�شم  والم�شجل  الموؤ�ش�شة  من  الخام�س  الفرع  تحويل 

 KHIZAR من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األفين(   2،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة 

.WASEEM RAHEEMو ،SHAHBAZ AHMADو ،YOUNUS
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اإ�صتدراك

 ،2021 فرباير   18 بتاريخ  ال�شادر   )3511( رقم  الر�شمية  اجلريدة  عدد  يف  ُن�شر 

املر�شوم رقم )23( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، وحيث اإن البند )6( من 

الفقرة )خام�شًا( من املادة الأوىل قد ُن�شر على نحو خاطئ، فاإنه يعاد ن�شر البند املذكور 

على النحو الآتي: 

» 6- رئي�س قطاع �شئون الأمريكتين والمحيط الهادئ«.

لذا لزم التنويه.

اإ�صتدراك

ُن�شر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3525( ال�شادر بتاريخ 22 اأبريل 2021، القرار 

املادة  من   )5( البند  اإن  وحيث  اخلارجية،  وزارة  يف  بتعيينات   2021 ل�شنة   )21( رقم 

الأوىل قد ُن�شر على نحو خاطئ، فاإنه يعاد ن�شر البند املذكور على النحو الآتي: 

» 5- ال�شيـــخ عبـــداهلل بـــن علي بن خليفـــة اآل خليفة      رئي�شـــًا لقطاع �شئـــون الأمريكتين 

والمحيط الهادئ«.

لذا لزم التنويه.

ا�صتدراكات
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اإ�صتدراك 

ُن�شر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3532( ال�شادر بتاريخ 3 يونيو 2021، القرار 

رقم )37( ل�شنة 2021 ب�شاأن جتديد مدة تعيني امل�شفي ملوؤ�ش�شة اجلود اخلريية املنحلة، 

وحيث اإن اأ�شم امل�شفي الوارد يف �شدر املادة )1( من القرار املذكور قد ُن�شر على نحو 

خاطئ، فاإنه يعاد ن�شر اأ�شم امل�شفي يف املادة املذكورة على النحو الآتي: 

» ZAKI ALI KHAN GHATALA ال�شيد «

لذا لزم التنويه.


